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Vadovaudamasis Strateginio planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2002 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Strateginio planavimo metodikos

patvirtinimo“, 41 punktu ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatų,

patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu

Nr. V-789„Dėl Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos nuostatų patvirtinimo“

12 punktu,

t v i r t i n u Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2021 metų veiklos

planą (pridedama).

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Arūnas Dulkys
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išlaidoms
iš jų darbo

užmokesčiui

22.1 22.1 13.9 0.0 1.30

1. Informuoti visuomenę aktualiais visuomenės

sveikatos klausimais

1.1. Parengtų straipsnių,

informacinių pranešimų

skaičius

vnt 100 22.1 22.1 13.9 0.0 1.30 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.

NVSPL

6489.1 6074.1 2991.4 415.0 281.95

634.3 634.3 479.7 0.0

2.1. Paimtų mėginių skaičius vnt 25900

2.2. Priimtų mėginių skaičius vnt 209000

2.3. Suorganizuoti susitikimai

ir (arba) parengti

informaciniai bukletai dėl

rekomendacijų mėginių

vnt 4

3. 897.7 897.7 731.9 0.0

3.1.1. Atliktų mikrobiologinių

tyrimų skaičius

vnt 3960

3.1.2. Atliktų cheminių tyrimų

skaičius

vnt 2967

3.1.3. Atliktų fizikinių tyrimų

skaičius

vnt 4000

3.2. Atlikti šachtinių šulinių vandens laboratorinius

tyrimus

3.2.1. Atliktų cheminių tyrimų

skaičius

vnt 2100

3.3.1. Atliktų mikrobiologinių

tyrimų skaičius

vnt 355

3.3.2. Atliktų cheminių tyrimų

skaičius

vnt 570

3.4. Atlikti retų, ypač pavojingų, įvežtinių ir kitų

sukėlėjų sukeltų užkrečiamųjų ligų diagnostinius

tyrimus

3.4.1. Atliktų klinikinių tyrimų

skaičius

vnt 93

3.5.1. Atliktų mikrobiologinių

tyrimų skaičius

vnt 108

3.5.2. Atliktų klinikinių tyrimų

skaičius

vnt 2238

3.6. Atlikti kvapo koncentracijos nustatymo tyrimus

dinaminės olfaktometrijos metodu

3.6.1. Atliktų cheminių tyrimų

skaičius

vnt 155

4. 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2021 m.                        d. įsakymu Nr. V-

NACIONALINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LABORATORIJOS 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Programos

kodas

Priemonės

kodas

Priemonės

pavadinimas

Įstaigos veiksmas pavadinimas Vertinimo kriterijus 2021-ųjų metų asignavimai (tūkst. eurais)

Pareigybių

skaičius

Įvykdymo terminas

(ketv.)

Atsakingi

vykdytojai
LRV

darbo, TVP

kodasKodas Pavadinimas Kodas Pavadinimas
Matavim

o vnt.
Reikšmė iš viso

Iš jų:

Pradžia Pabaiga
Išlaidoms

turtui

įsigyti

01.010 01-01-12 Teikti fiziniams ir

juridiniams asmenims ir

organizacijoms žinias,

reikalingas jų sveikatos

stiprinimo potencialui

realizuoti

01.010 03-02-01 Vykdyti visuomenės

sveikatai įtaką darančių

veiksnių laboratorinius

tyrimus

2. Paimti mėginius laboratoriniams tyrimams ir teikti mėginių ėmimo metodinę pagalbą 46.15 2021 m.   I

ketv.

2021 m.   IV

ketv.
NVSPL

Atlikti teisės aktų nustatyta tvarka valstybės užsakomus laboratorinius tyrimus 69.05 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

3.1. Atlikti visuomenės sveikatos saugos kontrolės

laboratorinius tyrimus

3.3. Atlikti laboratorinius tyrimus esant pavojingiems ir

ekstremaliems sveikatai įvykiams/situacijoms

3.5. Atlikti užkrečiamųjų ligų židinių ir protrūkių

epidemiologinius laboratorinius tyrimus

Dalyvauti Vyriausybės 4.3. programos „Sveikatos sistemos atsparumas grėsmėms ir pasirengimas ateities

iššūkiams", 6.6. programos „Visuomenė - žaliojo kurso transformacijos partnerė" ir 11.7. programos „Veiksminga

krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema" įgyvendinime:

129.8 129.8 99.0 0.0 9.25 NVSPL LRV

4.3.1,

4.3.2,

4.3.3,

4.3.6,

6.6.8,

11.7.5.



4.1. Parengti veiklos vykdymui užtikrinti būtinų

priemonių sąrašą su kiekiais (4.3.1. priemonė)

4.1.1. Parengta sąrašų vnt 1 2021 m. II

ketv.

2021 m. IV

ketv.

4.2.  Pagal kompetenciją ir poreikį teikti pasiūlymus 

teisės aktų projektams, reglamentuojantiems LNSS

priklausančių sveikatos priežiūros įstaigų 

pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms (4.3.2. 

priemonė)

4.2.1. Pateikta pasiūlymų proc 100 2021 m. IV

ketv.

2021 m. IV

ketv.

4.3. Pagal kompetenciją ir poreikį teikti pasiūlymus,

dėl sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūros

pritaikymo ekstremaliosioms situacijoms ir

tvarumui stiprinti (4.3.3. priemonė)

4.3.1. Pateikta pasiūlymų proc 100 2021 m. II

ketv.

2021 m. IV

ketv.

4.4.  Vykdyti mikroorganizmų atsparumo 

antimikrobiniams vaistams priežiūrą (4.3.6. 

4.4.1. Atliktų klinikinių tyrimų

skaičius

vnt 2200 2021 m. I

ketv.

2021 m. IV

ketv.

4.5. Pagal vykdomas funkcijas ir kompetenciją prisidėti

prie informacijos apie aplinką sistemos plėtros,

modernizavimo, skaitmenizavimo, duomenų

atvėrimo ir jų gavimo realiu laiku (6.6.8.

priemonė)

4.5.1. Prisidėta prie veiklų

įgyvendinimo

proc 100 2021 m. II

ketv.

2021 m. IV

ketv.

4.6. Dalyvauti nacionalinio lygio pratybose (11.7.5.

priemonė)

4.6.1. Dalyvauta nacionalinio

lygio pratybose

proc 100 2021 m. II

ketv.

2021 m. IV

ketv.

5. Vykdyti kvapo koncentracijos vertinimą pagal

Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore

taisykles*

5.1. Parengtų ataskaitų skaičius vnt 31 14.4 14.4 13.0 0.0 1.20 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

6. Teikti informaciją apie išskirtus užkrečiamųjų ligų

sukėlėjus ULAC**

6.1. Pateiktų ULAC pranešimų

skaičius

vnt 2075 11.6 11.6 11.2 0.0 1.10 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

7.1. Suteiktų konsultacijų

skaičius

vnt 50

7.2. Suteiktų metodinių

pagalbų skaičius

vnt 30

8. 1718.8 1553.8 1030.4 165.0

8.1. Atlikti mikrobiologinius tyrimus 8.1.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 117000

8.2. Atlikti klinikinius tyrimus 8.2.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 79520

8.3. Atlikti cheminius tyrimus 8.3.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 79000

8.4. Atlikti fizikinių veiksnių tyrimus 8.4.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 10000

8.5. Vykdyti privalomąjį sveikatos ir sveikos

gyvensenos mokymą

8.5.1. Mokymus išklausiusių

asmenų skaičius

vnt 15400

8.6. Įvertinti ir ištirti profesinės rizikos veiksnius 8.6.1. Įvertintų ir ištirtų

profesinės rizikos veiksnių

vnt 4500

8.7.1. Parengtų poveikio

visuomenės sveikatai

vertinimo ataskaitų

vnt 8

8.7.2. Atliktų aplinkos taršos

veiksnių įvertinimų

vnt 2

8.8. Paruošti ir išpilstyti mitybos terpes

mikrobiologiniams tyrimams

8.8.1. Išpilstytų terpių skaičius vnt 8000

8.9 Atlikti mitybos terpių kokybės kontrolę 8.9.1. Atliktų terpių kokybės

kontrolės tyrimų skaičius

vnt 200

273.2 23.2 5.6 250.0

9.2.1. Pateiktų ataskaitų skaičius vnt 4

9.2.2. Išspręstų uždavinių

skaičius

vnt 10

01.010 03-02-01 Vykdyti visuomenės

sveikatai įtaką darančių

veiksnių laboratorinius

tyrimus

129.8 129.8 99.0 0.0 9.25 NVSPL

LRV

4.3.1,

4.3.2,

4.3.3,

4.3.6,

6.6.8,

11.7.5.

7. Teikti SAM ir jai pavaldžioms įstaigoms metodinę

pagalbą bei konsultacijas sveikatos rizikos

veiksnių vertinimo, programų sudarymo

klausimais

10.8 10.8 10.4 0.0 1.00 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

Teikti mokamas sveikatos priežiūros paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka 95.25 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

8.7. Rengti poveikio visuomenės sveikatai vertinimo

ataskaitas, atlikti aplinkos rizikos veiksnių

vertinimą rengiant planų ir programų bei ūkinės

veiklos planavimo dokumentus

9. Dalyvauti pagal kompetenciją įgyvendinant nacionalinius, regioninius bei tarptautinius mokslinius projektus ir

programas

1.50 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

9.1. Dalyvauti Europos žmonių biologinės stebėsenos

iniciatyvos Cheminių junginių ekspozicijos ir jų

potencialaus poveikio žmogaus sveikatai

stebėsenos ir mokslinio vertinimo Europos

jungtinėje programoje

9.1.1. Atliktų užduočių skaičius vnt 1

9.2. Dalyvauti „Tarptautinių sveikatos priežiūros

taisyklių ir pasirengimo stiprinimas ES"



9.3 Dalyvauti projekte „Ūmių infekcinių kvėpavimo

takų ligų laboratorinės diagnostikos efektyvumo

gerinimas ir galimybių plėtra ligų protrūkių

valdymui užtikrinti“

9.3.1. Įsigytos programinės

įrangos skaičius

vnt 1

9.4.1. Ištirtų asmenų skaičius vnt 300 2021 m.    I

ketv.

2021 m.

III ketv.

9.4.2. Įsigytos laboratorinės

įrangos skaičius

vnt 1 2021 m.   I

ketv.

2021 m.    II

ketv.

9.4.3. Įsigytų laboratorinių

priemonių skaičius

vnt 670 2021 m.    I

ketv.

2021 m. II

ketv.

9.4.4. Pateiktų stebėsenos

ataskaitų skaičius

vnt 1

9.4.5. Parengtų informacinių

pranešimų skaičius

vnt 2

9.4.6. Suorganizuotų susitikimų

skaičius

vnt 3 2021 m. III

ketv.

2021 m. IV

ketv.

10. Atlikti seroepidemiologinius skiepijimais valdomų

užkrečiamųjų ligų tyrimus

10.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 1005 29.0 29.0 0.0 0.0 0.10 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

11. Dalyvauti Lietuvos standartizacijos departamento

technikos komitetų veikloje

11.1. Vertintų standartų projektų

skaičius

vnt 130 15.5 15.5 15.0 0.0 1.50 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

12.1.1. Išspręstų tarplaboratorinių

uždavinių skaičius

vnt 69

12.1.2. Pateiktų ataskaičių skaičius vnt 15

691.2 691.2 539.5 0.0

13.3.2. Veiklos efektyvumas,

dalyvaujant palyginamųjų

tyrimų programose

proc 93

13.5.1. Pagaminta mitybos terpių vnt 301000

13.5.2. Išpilstyta SARS-CoV-2

(COVID-19) terpių

vnt 400000

13.6.1. Paruošta indų vnt 232000

13.6.2. Atlikta nukenksminimo vnt 2800

14. 2000.0 2000.0 0.0 0.0

14.1. Atlikti SARS-CoV-2 laboratorinius tyrimus 14.1.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 60000

01.010 03-02-01 Vykdyti visuomenės

sveikatai įtaką darančių

veiksnių laboratorinius

tyrimus

1.50 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

9.4. Vykdyti Pavojingų cheminių medžiagų poveikio

žmogaus sveikatai įvertinimo tarp skirtingą

ekspoziciją patyrusių žmonių Lietuvoje programą

2021 m. IV

ketv.

2021 m. IV

ketv.

12. Dalyvauti PSO ir Europos laboratorijų tinklų bei

darbo grupių veiklose, teikiant ataskaitas,

sprendžiant tarplaboratorinius uždavinius, gilinant

žinias tinklų susitikimuose

63.0 63.0 55.7 0.0 5.25 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

13. Atlikti kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas 50.60 2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

13.1. Įdiegti / atnaujinti tyrimo metodus gerinant

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę

13.1.1. Įdiegtų naujų laboratorinių

tyrimo metodų skaičius

vnt 13

13.2. Vykdyti akreditavimo bei sertifikavimo srities

priežiūrą

13.2.2. Įvykusių priežiūros vizitų

skaičius

vnt 3

13.3. Užtikrinti tyrimų kokybę dalyvaujant

tarplaboratoriniuose palyginamuosiuose tyrimuose

(PT)

13.3.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 1316

13.4. Užtikrinti tyrimų kokybę atliekant vidinius

kokybės kontrolės tyrimus

13.4.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 49330

13.5. Paruošti mitybos terpes  tyrimams

13.6. Atlikti indų paruošimą ir infekuotos medžiagos

kenksmingumo pašalinimą

13.7. Užtikrinti trečiojo biologinės saugos lygio

laboratorijos parengtį ir ypatingai pavojingų

bakterinių ir virusinių kultūrų banko priežiūrą

13.7.1. Atliktų kultūrų banko

inventorizacijų skaičius

vnt 2

13.8. Didinti žaliųjų pirkimų būdu įsigyjamų prekių,

darbų ir paslaugų dalį nuo įstaigos bendros viešųjų

pirkimų vertės

13.8.1. Žaliųjų pirkimų būdu

įsigytų prekių, darbų ir

paslaugų dalis nuo įstaigos

bendros viešųjų pirkimų

vertės

proc 0.3

Užtikrinti  nenutrūkstamą SARS-CoV-2 laboratorinių tyrimų atlikimą bei aprūpinimą reagentais ir priemonėmis

mėginių paėmimui

2021 m. I

ketv.

2021 m. IV

ketv.

NVSPL



14.2. Aprūpinti valstybines laboratorijas reagentais

SARS-CoV-2 tyrimų atlikimui

14.2.1. Nupirktų reakcijų skaičius vnt 97000

14.3.1. Nupirktų mėgintuvėlių

skaičius

vnt 97000

14.3.2. Nupirktų tamponėlių

skaičius

vnt 194000

14.3.3. Nupirktos virusologinės

terpės skaičius

vnt 97000

14.4. Perduoti greituosius COVID 19 testus 14.4.1. Perduotų testų skaičius vnt 150000

157.2 157.2 122.80 0.0 13.75

15. 157.200 157.200 122.800 0.000 13.75

15.1. Vykdyti poliomielito ir kitų enterovirusų

virusologinę priežiūrą – atlikti mėginių

virusologinius tyrimus šalies mastu

15.1.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 800

15.2.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 330

15.2.2. Išsiųstų mėginių skaičius vnt 30

15.3.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 5500

15.3.2. Pateiktų ECDC ataskaitų

skaičius

vnt 106

15.4. Saugoti, dauginti ir siųsti į regioninę Pasaulio

sveikatos organizacijos laboratoriją išskirtas gripo

viruso padermes ir pirminę tiriamąją medžiagą

15.4.1. Išsiųstų mėginių skaičius vnt 20

14.5. Atlikti ŽIV patvirtinamuosius bei ŽIV ir lytiškai

plintančių ligų epidemiologinei priežiūrai vykdyti

reikalingus laboratorinius tyrimus

15.5.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 3025

15.6. Vykdyti ląstelių kultūrų banko priežiūrą ir ląstelių

kultivavimą

15.6.1. Atliktų tyrimų skaičius vnt 1800

6401.0 6236.0 3124.0 165.0 297.00

0.0 0.0 0.0 0.00

2425.0 2260.0 1535.0 165.0 142.00

267.4 17.4 4.1 250.0 0.00

6668.4 6253.4 3128.1 415.0 297.00

01.010 03-02-01 Vykdyti visuomenės

sveikatai įtaką darančių

veiksnių laboratorinius

tyrimus

2021 m. I

ketv.

2021 m. IV

ketv.

NVSPL

14.3. Aprūpinti priemonėmis, skirtomis mėginių

paėmimui SARS-CoV-2 tyrimų atlikimui

01.010 03-02-02 Vykdyti virusinių,

lytiškai bei per kraują

plintančių, ŽIV/AIDS ir

kitų infekcinių ligų

laboratorinę diagnostiką

bei patvirtinamuosius

tyrimus

Vykdyti Pasaulio sveikatos organizacijos nominuotų Nacionalinio gripo centro, Nacionalinės tymų ir raudonukės

laboratorijos bei Nacionalinės poliomielito ir enterovirusų, ŽIV  ir lytiškai plintančių ligų  laboratorijos

referentines funkcijas

2021 m.   I

ketv.

2021 m. IV

ketv.
NVSPL

15.2. Vykdyti nacionalinės tymų ir raudonukės

laboratorijos funkcijas – atlikti tymų, raudonukės

ir įgimto raudonukės sindromo laboratorinius

tyrimus, dalyvauti pasitarimuose, teikti ataskaitas,

siųsti mėginius rezultatams patvirtinti

15.3. Vykdyti Nacionalinio gripo centro funkcijas -

atlikti gripo tyrimus, vykdyti pasirinktinę klinikinę

ir ligonių, kurių sunki ūmių viršutinių kvėpavimo

takų infekcijos klinika, priežiūrą, teikti ataskaitas

1. Iš viso  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetas

Iš jo:
0.0 0.0 0.0 0.0 0.00

1.1. bendrojo finansavimo lėšos

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1.3. tikslinės pakirties lėšos ir pajamų įmokos

2. Kiti šaltiniai (ES finansinė parama projektams įgyvendinti ir kitos teisėtai gautos lėšos)

Iš viso programai finansuoti (1+2)

Sutrumpinimai:

* patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-885 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ ir Kvapų kontrolės gyvenamosios aplinkos ore taisyklių patvirtinimo“

** pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 27 d. įsakymą Nr. V-414 „Dėl pranešimų apie užkrečiamąsias ligas ir jų sukėlėjus formų patvirtinimo“

ULAC −  Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras

PSO − Pasaulio sveikatos organizacija

SAM − Sveikatos apsaugos ministerija

NVSPL − Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija
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